
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Městský obvod Pardubice V 
 

 

 
 

Usnesení 
 

 

z 45. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, 

které se konalo dne 22. září na 2021 od 16.00 hod. v salonku DK Dukla   

 

 

Přítomni:  Jiří Rejda, DiS., Ing. Milan Randák, Bc. Jan Nadrchal, Evžen Erban, Ing. Jiří 

Janoš. 

 

Program: 

I. Zahájení jednání 

II. Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí – viz dále 

III. Projednání schválených materiálů  

 

 

I. 

Zahájení jednání 

 

Jmenování ověřovatelů zápisu a usnesení 

Ověřovateli zápisu a usnesení byli jmenováni Evžen Erban a Ing. Jiří Janoš. 

 

Jmenování zapisovatele 

Zapisovatelem byla jmenována Zuzana Sieglová. 

 

II. 

Schválení materiálů k projednání a stanovení jejich pořadí 

 

1. Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 

2. Rozhodnutí zadavatele – uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy 

vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova, Pardubice včetně 

využití dešťových vod (2 retenční nádrže)“ 

3. Prodej nákladního přívěsu 

4. Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 8. 2021  

5. Prodej nebytového prostoru v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 

RMO Pardubice V 

6. Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

III. 

Projednání schválených materiálů 

 

1. 

Žádost pozemkové komise rady města Pardubice – stanovisko RMO Pardubice V 



(usnesení č. 215/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí: 

1. se změnou nájemce pozemku označeného jako st. p. č. 4941/3 o výměře 19 m2, k. ú. 

Pardubice z xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, účel nájmu umístění řadové garáže ve vlastnictví 

nájemce, 

Pro 4, zdržel se 1, proti 0 

2. s prodejem nebo nájem části pozemku označeného jako p. p. č. 2534/15 o výměře cca 43 

m2, k. ú. Pardubice, odůvodnění: vybudování parkovacího stání pro 2 automobily, žadatel: 

xxxxxxxxxx. 

Pro 1, zdržel se 2, proti 2 – usnesení nebylo přijato 

 

2. 

Rozhodnutí zadavatele – uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy 

vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova, Pardubice  

včetně využití dešťových vod (2 retenční nádrže)“ 

  (usnesení č. 216/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze 

dne 8. 3. 2021 na akci „Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – 

Sokolovská – Lexova, Pardubice včetně využití dešťových vod (2 retenční nádrže)“ se 

zhotovitelem MIROS MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Hradecká 545, Polabiny, 533 52 Staré 

Hradiště, IČ 27523934 a snížením celkové ceny na 12.695.245,37 Kč bez DPH (z původní 

ceny 12.918.259,60 Kč bez DPH) z důvodu započtení více a méně prací provedených 

v důsledku částečné změny stavby. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

3. 

Prodej nákladního přívěsu 

(usnesení č. 217/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí s prodejem nákladního přívěsu  AGADOS 26 

S, výrobce AGADOS s.r.o., Velké Meziříčí, registrační značka: 5E4 1280 zájemci 

xxxxxxxxxx za nabídnutou cenu 1.001,- Kč. 

Pro 4, zdržel se 1, proti 0 

 

4. 

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 8. 2021 

(usnesení č. 218/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení:  

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V 

k  31. 8. 2021 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

5. 

Prodej nebytového prostoru v majetku města na území MO Pardubice V – stanovisko 

RMO Pardubice V 

(usnesení č. 219/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V souhlasí se záměrem prodeje stavebního pozemku p. č. 

st. 5506, k. ú. Pardubice vč. budovy bývalé vojenské plovárny čp. 2872 (Vinice 25), žadatel: 

xxxxxxxxxx, odůvodnění: rekonstrukce a znovu zprovoznění budovy ve formě restaurace. 

Pro 4, zdržel se 1, proti 0 



6. 

Návrh 3. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2021 

(usnesení č. 220/2021 R) 

Rada městského obvodu Pardubice V projednala předloženou zprávu a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu 3. změny 

rozpočtu na r. 2021 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 a schvaluje návrh 3. změny 

rozpočtu na r. 2021 a rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 uvedené v tabulkové části zprávy a 

rozpočtová opatření uvedená v komentáři k návrhu. 

Pro 5, zdržel se 0, proti 0 

 

Diskuse 

Žádné usnesení v rámci diskuse nebylo přijato. 

 

 

Jednání RMO Pardubice V skončilo v 16.25 hod. 

 

Pardubice 22. 9. 2021 

 

 

Ověřitelé:    ….………..………….                 …………………………   

                                 Evžen Erban                         Ing. Jiří Janoš  

 

 

 

              ……..…..…...…………….… 

                     Jiří Rejda, DiS. 

          starosta MO Pardubice V 


